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The Independent (UK), 22 juli 2002

De Amerikaanse strijdkrachten hebben
de afgelopen maanden honderden Af-
ghaanse burgerslachtoffers gedood.
Eerder is het bij militaire acties regel-
matig voorgekomen dat burgers ge-
dood worden door aanvallen op militai-
re doelen of door afgedwaalde bom-
men. Nu gaat het echter steeds meer
om slachtoffers van bombardementen
die op de burgers zelf gericht zijn.

Om slachtoffers onder hun eigen
grondtroepen te voorkomen gaan de
VS vaak af op informatie van Afghaan-
se krijgsheren. Op grond van foutieve
informatie die ze op deze manier krij-
gen, geven Amerikaanse officieren in-
structies tot precisie-bombardementen
op verkeerde doelen.

Volgens onderzoek zijn op deze wijze
al meer dan 800 burgers om het leven
gekomen. Aangezien in het onderzoek
de verafgelegen dorpjes nog niet zijn
meegenomen, zal het werkelijke aantal
vermoedelijk hoger liggen.

Eerder deze maand bleken twee verlo-
vingsfeesten het doelwit te zijn van

luchtaanvallen. Er vielen 54 doden,
voor het grootste deel vrouwen en kin-
deren, en tenminste 120 gewonden.
Het voorval versterkt het ongemakkelij-
ke gevoel over de voortgaande strijd
tegen Taliban en al-Qaida.

De Afghaanse minister van buitenland-
se zaken heeft laten weten dat zijn re-
gering meer zeggenschap wil in de se-
lectie van de doelen. Als de situatie niet
verbetert, zal hij niet langer in staat zijn
de VS in hun strijd te steunen.
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Daily Telegraph (UK), 19 juli 2002

Het Britse ministerie van defensie is
bezig met het plannen van een massale
mobilisatie van reservisten begin sep-
tember. De verwachting dat de Vere-
nigde Staten en Groot-Brittannië zijn
begonnen met de voorbereidingen voor
een aanval op Irak neemt hiermee toe.

Ook hebben Britse troepen zich terug-
getrokken uit het “Mobile Force Rapid
Reaction Corps” van de Navo. Daar-
naast hebben de Britten deelname aan
een groot aantal oefeningen geschrapt
of teruggeschroefd. Deze besluiten
werden  genomen op hetzelfde tijdstip
waarop werd aangekondigd dat het me-
rendeel van  de Britse troepen zich uit
Bosnië en Afghanistan zou terugtrek-
ken.

De Britse minister-president Blair heeft
het idee van een preventieve aanval op
Irak steeds sterk gesteund en een
stemming in het Lagerhuis over het in-
zetten van Britse strijdkrachten gewei-
gerd. Britse militaire planners gaan er-
van uit dat Groot-Brittannië een grote
strijdmacht zal leveren, waaronder een
pantserdivisie, een marine-eenheid en
een substantieel aantal gevechtsvlieg-
tuigen.

Het ministerie van Defensie benadrukte
dat er nog geen besluit was genomen
over Irak, maar  ontkende niet dat men
bezig was met plannen maken. “Iedere
regering heeft rampenplannen”, zo zei
een woordvoerder. Defensiebronnen
melden dat de reservisten die worden
opgeroepen zullen worden ingezet op
plaatsen waar een essentieel tekort aan
mankracht is, zoals  piloten, medische
staf, speciale eenheden en seinspecia-
listen.
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New York Times (USA), 20 juli 2002

Zacarias Moussaoui was de eerste, en
tot dusver de enige, verdachte die in de
VS in staat van beschuldiging werd ge-
steld in verband met de aanslagen van
11 september. Maar sinds dit in de-
cember gebeurde is er een ongewoon
grote kloof gebleken tussen wat het
openbaar ministerie in de rechtszaal
naar voren brengt en wat rechercheurs
onder vier ogen zeggen over de bewij-
zen tegen Moussaoui.

De aanklagers beweren dat Moussaoui
een directe rol speelde in de kapingen
van 11 september, en sommigen zeg-
gen dat hij op een van de vier gekaapte
vliegtuigen had moeten meevliegen.
Maar regeringsfunctionarissen zeggen
dat ze geen direct bewijs hebben dat
Moussaoui een rol speelde in de kapin-
gen. Vanaf het begin is er slechts bij-
komend bewijs geweest. Nu zeggen
sommige functionarissen in interviews
dat het openbaar ministerie zijn hand
overspeelde toen men Moussaoui als
direct betrokkene in het complot van 11
september aanklaagde.

De regering heeft nog steeds geen ge-
tuigen tegen Moussaoui weten te pro-
duceren. Het enige wat men weet is dat

hij een telegrafische overboeking ont-
ving van Ramzi bin al-Sibh die volgens
de aanklacht als financieel kanaal voor
de aanslagen functioneerde. Bovendien
kwam hij in de maanden vóór hij werd
gearresteerd op vrijwel dezelfde plaat-
sen als de 19 kapers. Maar recher-
cheurs hebben gezegd dat ze geen
bewijs hebben gevonden dat Mous-
saoui ook maar iemand van de kapers
ontmoet heeft of enige communicatie
met hen had.
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